ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 2/2019, DE DATA 3 D’ABRIL DE 2019.
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EN DATA 3 D'ABRIL DE 2019.
A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 21
hores del dia 3 d'abril de 2019, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte els
Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa
MARIA SARRET PIJUAN, assistida de mi la Secretària NA M. ANTONIETA PONS
TORRADES, als efectes de celebrar sessió ordinària.
Assisteixen els SRS. REGIDORS:ARNAU GALITÓ TRILLA, GREGORI ESTEBAN
ÀNGEL de CiU, RAMON BORDA GUASCH de CiU, XAVIER CASTELLANA
BENSENY de CiU, CRISTINA RÚBIES ABAT de CiU i CONSTANTINO PIQUÉ
SOL de PP.
NO ASSISTEIXEN ELS REGIDORS SRS. ANTONI PIÑOL CARULLA i IGNASI
AMOR BERGÉ, de ERC, que no excusen la seva assistència.
1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de data anterior a tots els Srs.
Regidors, és aprovada per unanimitat.
2n.- INFORME MOROSITAT 4t. TRIMESTRE 2018.
INFORME D’INTERVENCIÓ DE COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE 5 DE
JULIOL DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT.
En compliment del que als efectes de lluita contra la morositat es preveu en la Llei
15/2010, es dóna compte de l'informe de Tresoreria corresponent al 4t trimestre de
2018, del tenor literal següent, en la seva part conceptual:
""INFORME DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ DEL COMPLIMENT DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT, CORRESPONENT AL QUART TRIM'2018.
La funcionària que subscriu en l'exercici de les funcions contemplades en els articles
196 i 204 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la les Hisendes Locals, i els articles 4 i 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel que es regula el règim jurídic deis funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional,
Àmbit d’aplicació, pagaments efectuats en contraprestació d’operacions comercials
realitzades entre empreses i l’Administració, per execució de contractes, per concessió
i/o gestió de serveis, subministraments, serveis i de col·laboració entre el sector públic
i el sector privat.
Queden excloses totes les despeses de retribucions de personal, despeses de
transferència corrent o de capital, despeses de naturalesa financera i pagaments
derivats d’obligacions no pressupostàries.
L’Informe trimestral en l’àmbit de la Tresoreria i la Intervenció inclou el resum
trimestral de Tresoreria, i el seu detall, en compliment del que als efectes de lluita
contra la morositat es preveu en la Llei 15/2010, és el següent:
1) INFORME situació a 31/12/2018/ Pagaments realitzats trimestre: 402.210,50 €.
Fora de període legal: 0
• Interessos de demora pagats al trimestre: 0
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre que
1

depassin els terminis legals de pagament: 0
• Factures amb més de tres mesos sense reconeixement de l’obligació al trimestre: 0
Es fa constar pendent de resoldre /entrevista amb personal responsable data març
2016) liquidació subministrament ENDESA per enllumenat públic ET C/Bellcaire,
(posada al dia per lectures estimades a lectura real i obligatorietat o no de pagament de
reactiva). NO S'HA PROCEDIT EN EL SEU REGISTRE./El que es signa, en
compliment del que és disposat i constància davant el Ple de l’Ajuntament de
Vallfogona de Balaguer. Vallfogona de B.,31 de desembre de 2018/LA
SECRETÀRIA-INTERVENTORA, M. A. Pons Torrades.
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA.
3r.- PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT/ASSABENTAT.
Per l'Alcaldia, en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i d'acord amb la metodologia establerta en el
R.D. 635/2014, de 25 de juliol, metodologia de càlcul del període mig de pagament.
EN COMPLIMENT DEL QUE ÉS DISPOSAT ES DÓNA COMPTE A LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT corresponent al
quart trimestre 2018, promig en dies: 25,49 dies. Per l'Alcaldia es fa l'explicació de que
el paràmetre des del qual es computa per part del programa de comptabilitat és el de la
data d'aprovació de les respectives factures, essent premissa de l'Ajuntament el que el
promig no superi els 30 dies des del registre de les factures en el Registre General
d’aquest Ajuntament.
Es fa constar que la informació ha estat inserida a la web municipal PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA.
LA CORPORACIÓ ES DÓNA PER ASSABENTADA.
4t.- RETIMENT COMPTA GENERAL EXERCICI 2018.
Per l’Alcaldia es dóna compte a la Corporació Municipal del RETIMENT DE
COMPTES I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST i annexes corresponents a l’exercici
de 2018.
Vista la documentació presentada, així com els preceptius informes de SecretariaIntervenció i Comissió Especial de Comptes de data 6 de març de 2019,
Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, degudament exposat al
públic en termini i forma, sense que s'hagin presentat al·legacions i/o reclamacions,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:
--A) -APROVAR DEFINITIVAMENT ELS COMPTES MUNICIPALS DEL
PRESSUPOST GENERAL I ELS DE L’ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI
EXERCICI DE 2018 i MEMÒRIA DE TANCAMENT.
El Compte General dóna el següent resum:
El resum dels moviments de la Tresoreria durant l’exercici és el següent
Existència Inicial
751.692,66 €

Cobraments de l’exercici
1.808.480,53 €
€€2.408.014,89

Pagaments de l’exercici Existència final
967.020,20 €

Op
1.511.591.593.152,994.
1.593.152,99 €
€022,27 €
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-------------------ROMANENT DE TRESORERIA.
1/ ROMANENT DE TRESORERIA.
Components
Exercici
1. (+) Fons líquids
967.020,20
2. (+) Drets pendents de cobrament
710.378,86
3. (-) Obligacions pendents de pagaments
227.572,58
I. Romanent de tresoreria total
1.449.826,48
II. Consignació cobrament dubtós
223.046,65
III.Romanent afectat a desp.finanç finalista
Finançament
afectat
IV. Romanent
de Tresoreria per a despeses 1.226.779,83 €
generals

2/ RESULTAT PRESSUPOSTARI/ SUPERÀVIT.
DRETS reconeguts nets............................
OBLIGACIONS reconegudes netes......
RESULTAT PRESSUPOSTARI POSITIU,

1.990.307,86 €
1.690.860,83 €
299.447,03 €

3/ -ESTALVI NET/POSITIU segons es desprèn de les dades que es relacionen:
-------------------------ESTALVI/NET------------------------------–OPERACIONS CORRENTS-----1 Ingressos cap 1 a 5 –(Cont.esp/Quotes Urb.)
1.752.220,35 €
2 Despeses cap 1 a 4
1.328.002,15 €
3 Estalvi brut (1-2)~POSITU
424.217,70 €
4 Despeses cap. 9 (Amortitz. Prèstecs)
--5 Estalvi net (3-4)-POSITIU
424.217,70 €

4/------------------------------REGLA DE LA DESPESA--------------------------------------1.352.542,20 €

LÍMIT DESPESA COMPUTABLE 2018

(taxa de referència de creixement del Prod. Interior Brut de mig termini de l'economia Española 2,37%
sobre total despesa no financera liquidada exercici 2017 (1.320.841,99 €).

ESTUDI LIQUIDACIÓ EXERCICI 2018
DESPESES NO FINANCERES CAP I -VI..........
SUBVENCIONS FINALISTES........
INVERSIONS FINANC.SOSTENIBLES
TOTAL DESPESA COMPUTABLE ...........

1.690.860,83 €
-237.999,00 €
100.834,00 €
1.352.027,83 €

5/------------------------ ENDEUTAMENT.
NO N'HI HA.
6/--------------------BALANÇ DE SITUACIÓ a 31.12.2018
TOTAL ACTIU: ... 10.912.090,52 €
TOTAL PASSIU: ... 10.912.090,52 €
--B) APROVAR LA MEMÒRIA DE TANCAMENT EXERCICI DE 2018,
ADJUNTA AL RENDIMENT DE LA COMPTA GENERAL.
--C) ASSABENTAT del contingut de l’INFORME D’INTERVENCIÓ pel que es fa
constar el resultat de la liquidació respecte del compliment de:
COMPLIMENT D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA/RESULTAT:
POSITIU/SUPERÀVIT.
Es COMPLEIX la Regla de la Despesa.
Per l'alcaldia es fa un ampli comentari del resultats de la Compta exercici 2018, dels
resultats i compliment de la normativa vigent fins a la data, així com de les inversions,
declarades prèviament financerament sostenibles d'acord amb la normativa que regeix,
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que s'han pogut realitzar, mitjançant modificacions de crèdit, i amb càrrec a Superàvit
2017.
Donada la paraula als Srs. Regidors,
Pel Sr. Piqué, del PP, es demana explicació respecte el dubtós cobrament, d'on surten?,
l'Ajuntament acaba cobrant només de qui tingui patrimoni, entén que aquest concepte
afecta a la compta de resultats, aquest concepte representa pèrdues i afecta el resultat,
així és com s'entén en l'empresa.
Per Secretaria es contesta que aquest concepte /dubtós cobrament/ és una previsió que la
normativa comptable de l'Administració Pública exigeix aplicar en l'Estat de Romanent
de Tresoreria; en cada exercici es parteix de 0 i s'ha de consignar de nou, fent els càlculs
fixats a resultes dels pendents de cobrament de tots els conceptes.
Per la Sra. Alcaldes es comenta que el dubtós cobrament no vol dir que no es segueix
l'executiva respecte dels pendents de cobrament, el pendent de cobrament és un servei
que està delegat en l'Org. Autònom de la Diputació de Lleida.
Pel Sr. Piqué es comentat que costa d'entendre, una previsió no real,.. "per mí sí altera el
resultat de l'exercici de 2017".
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
5è.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ INVENTARI DELS BÉNS I DRETS DE
L’AJUNTAMENT A 3/04/2019.
Als efectes del que disposa el vigent Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vist l’INVENTARI GENERAL de referència data 31.12.2015, aprovat per l’Ajuntament Ple en
sessió de data 11.06.2016, segons el següent resum:
1) BENS DE DOMINI PÚBLIC..................
2.907.374,69 €
3) BENS PATRIMONIALS:.......................
1.042.123,76 €
5) OBLIGACIONS/........................
167.87,51 €
RECTIFICACIÓ INVENTARI:
Ateses les incidències que afecten a l’INVENTARI GENERAL reflectides en la compta
d’administració del patrimoni i els seus corresponents assentaments comptables, COMPTES
GENERALS EXERCICIS: 2016,2017,2018 i a 3/04/2019,
ES PROPOSA A L’AJUNTAMENT PLE L’APROVACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL
DELS BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER,
RECTIFICAT A DATA 31.12.2015 i segons el següent resum:

1) BENS DE DOMINI PÚBLIC..................
3.643.598,31 €
Ús públic/ Es relacionen parcs i jardins, places i vials urbans i no urbans. Índex actes
administratives de cessions i/o adquisicions. No hi ha valoració.
Servei públic/ immobles, const. i solars
3.643.598,31 €
3) BENS PATRIMONIALS:.......................
1.000.115,41 €
3.Terrenys /comptes 220
493.615,93 €
3.3 Mobiliari: maquinària, vehicles,
mobles, mobles artístics i equips informàtics.
Valoració comptes.222,223,226,227,228,
499.449,98 €
Cedits a serveis i entitats...
7.049,20 €
5) OBLIGACIONS/........................
NO N'HI HAN.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
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6è.- ADQUISICIÓ FINCA URBANA, SOLAR C/ MAJOR 87, NUCLI DE
VALLFOGONA /RECTIFICACIÓ AMIDAMENTS ACORD AJUNTAMENT
PLE DE DATA 9/05/2018.
PROPOSTA D'ADQUISICIÓ FINQUES URBANES/ADQUISICIÓ DIRECTA I
DESTINATS EN PART I/O LA SEVA TOTALITAT A AMPLIACIÓ DE VIALS:
PASSATGE C/ MAJOR AL C/ NORD. NUCLI DE VALLFOGONA---Per l'Alcaldia en relació a l'acord Corporatiu sessió de data 9/05/2018,
"Expedient instruït per a l’adquisició d’immoble finca urbana, situada en el C/ Major
87, propietat segons dades registrals de JESÚS PALOMO JIMENEZ, INGRID
PALOMO JIMENEZ I PILAR JIMENEZ LORENZO.
Vist INFORME VALORACIÓ redactat a l'efecte pel tècnic municipal Sr. JOSEP
CASES ROCA,
Vist INFORME VALORACIÓ redactat a l'efecte pel tècnic municipal Sr. JOSEP
CASES ROCA,
Atès que ha estat constatat amidament real del solar, en 210 m2, segons informe tècnic
d'amidament in situ i coincident amb l'escriptura de propietat,
Atès el pertinent informe emès per Secretaria-intervenció,
PROPOSA A LA CORPORACIÖ MUNICIPAL l'adopció del present acord:
1r.-PROCEDIR EN L'ADQUISICIÓ DIRECTA del solar finca urbana situada en el
C/ Major 87, del nucli de Vallfogona, de ref. cadastral, 9649642CG1294N0001BY.
Titulars: JESÚS PALOMO JIMENEZ, INGRID PALOMO JIMENEZ I PILAR
JIMENEZ LORENZO.
2n.-JUSTIFICAR l'adquisició directa en el fet que la seva adquisició és destinada a
ampliació en tot i/o en part, del vial urbà, conegut com a Passatge Camí del Cementiri
(C/ Major a C/ Nord) del nucli de Vallfogona,
3r.-DECLARAR L'ADQUISICIÓ D'ESPECIAL INTERÈS PER AL MUNICIPI,
destinada ampliació en tot i/o en part, del vial urbà, conegut com a Passatge Camí del
Cementiri (C/ Major a C/ Nord) del nucli de Vallfogona,
4t.-APREUAR el bé a efectes d'adquisició‚ segons valoració tècnica realitzada a l'efecte
i trobada d'acord amb els preus de mercat actuals, (210 m2 x 124,90 €/m2) en la
quantitat de 26.229,00 €.
5è.-APROVAR la VALORACIÓ D'ARRANJAMENTS PROPIETAT VEÏNS, segons
el mateix informe tècnic en la quantitat de 3.000,00 €.
6è.-DETERMINAR la quantificació neta del preu d'adquisició als efectes de
NOTARIA, en la quantitat de 23.229,00 €
7è.-DETERMINAR el pagament de l'adquisició, així com dels treballs de l'enderroc,
amb càrrec a la partida 6090.450 del pressupost.
8è.-FACULTAR a l'ALCALDIA per signar quants documents siguin necessaris en
relació amb l'anterior acord, i formalització del mateix mitjançant escriptura
pública davant notari.
9è.-EXPOSAT al públic l'anterior acord, mitjançant edicte exposat i publicat en forma
(B.O.E. núm. 103, de data 29 de maig i taulell d'edictes de l'Ajuntament) per termini de
20 dies als efectes de presentació, si s'escau, d'al·legacions i/o recusacions, NO S'EN
HAN PRESENTAT, quedant definitiu l'acord adquisició directa.
10è.- INCLOURE aquest acord d''ADQUISICIÓ en l'Inventari de béns i drets rectificat
en data d'avui.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
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7è.- VENDA DIRECTA SOBRANTS ACAMPADOR FINCA Pol. 9, parcel·la 103.
-DECLARACIÓ DE SOBRANTS FINCA ACAMPADOR./-VALORACIÓ DELS
TERRENYS SOBRANTS I VENDA DIRECTA AL/S PROPIETARI/S
LIMÍTROFES.
Per l'Alcaldia en relació a l'acord Corporatiu sessió de data 9/05/2018,
""Donat compte de la proposta d'aquest Ajuntament amb propietaris de finques
rústegues per tal de tramitar la venda directa de sobrants finca BENS PATRIMONIALS
DE L'AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER, FINCA
ACAMPADOR; descrita acuradament en l'estudi tècnic redactat pel Sr. Josep Setó, any
1982. i situada al Polígon 9, parcel·la 103 del cadastre de rústega del municipi.
Atès el que als efectes disposa la vigent legislació, pel que fa a venda directa de béns
sobrants:
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals
RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic dels Ens locals
Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local
Atès informe de Secretaria-Intervenció,
B) –DECLARAR EL TERRENY QUE ES DESCRIU SOBRANT DE LA FINCA
ACAMPADOR -QUALIFICADA COM A BÉ PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT
DE VALLFOGONA, segons l'Inventari de béns i drets municipals vigent.
Descrita acuradament en l'estudi tècnic redactat pel Sr. Josep Setó, any 1982.
Situada en el Polígon 9, parcel·la 103 del cadastre de rústega, superfície, 1432 m2.
C) JUSTIFICAR la venda directa en el fet que és tracta d'un bé qualificat de rústec, que
es troba totalment separat de la resta de la finca i que constitueix un ròssec de l'actual
finca ACAMPADOR, i no utilitzable com a bé de serveis municipals.""
Publicat edicte en el B.O. de la Província i DOGC, taulell d’edictes de l’Ajuntament i
notificació als titulars que es consideri interessats en el procediment. Publicat en el
B.O.P. núm. 103/29.05/2019. RESULTAT SENSE AL.LEGACIONS.
Proposa a la corporació municipal, l’aprovació del següents acords,
1r) -PROCEDIR EN L'ALIENACIÓ DIRECTA, venda al/s propietari/s colindants atesa
manifestació del seu interès i d’acord amb el que preveu l’art. 43 del Reglament del
Patrimoni del ens locals; fer constar que la seva valoració no supera el 10% dels
ingressos ordinaris del pressupost vigent, ni en cap cas els 100.000,00 €.
2n) -VALORACIÓ DELS TERRENYS I VENDA DIRECTA ALS PROPIETARIS
LIMÍTROFES, en la quantitat de 6,00 €/m2, segons la pràctica i el mercat de les
transaccions actuals en la zona, així com anteriors transaccions municipals; trobada
ajustada i raonable: APROVAR LA VALORACIÓ de 6,00 € per metre quadrat, m2
útils 1.095 m2., descomptats l'afectació de camins veïnals.
3r) -ACORDAR LA VENDA DIRECTA dels terrenys sobrants a les propietats
limítrofes que ho han sol·licitat, Sr ESTEVE OMS ROCA.
4t) –INFORMACIÓ PÚBLICA, de l'acord d’alienació directa, termini de 15 dies
d’informació pública, mitjançant publicació d’edicte en el B.O. de la Província i
DOGC, taulell d’edictes de l’Ajuntament i notificació als titulars que es consideri
interessats en el procediment. Publicat en el B.O.P. núm. 103/29.05/2019. RESULTAT
SENSE AL·LEGACIONS.
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5è) -FORMALITZAR ELS ANTERIORS ACORDS mitjançant escriptura pública
davant Notari.
6è) -DELEGAR EN L’ALCALDIA perquè signi quants documents siguin necessaris en
relació amb els anteriors acords.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
8è.- NORMES SUBSIDIÀRIES APROVACIÓ PROVISIONAL/ EXPEDIENT
DE MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES NÚM. 36: PER A LA
INTERPRETACIÓ I CONCRECIÓ DE LA ZONA D'ESPECIAL PROTECCIÓ
CLAU EP DE LA BANQUETA DE LA SEGLA SEGONA PRINCIPAL DEL
CANAL D'URGELL (modif. 116Bis de les normes subsidiàries vigents), i
documentació tècnica pertinent. ASSABENTAT APROVACIÓ DEFINITIVA
COMISSIÓ TERRIRORIAL D'URBANISME SESSIÓ DE DATA 15/03/2019.
Per l'Alcaldia en relació a expedient urbanístic PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
NORMES SUBSIDIÀRIES del planejament núm. 36: PER A LA INTERPRETACIÓ I
CONCRECIÓ DE LA ZONA D'ESPECIAL PROTECCIÓ CLAU EP DE LA
BANQUETA DE LA SEGLA SEGONA PRINCIPAL DEL CANAL D'URGELL,
(modif. art. 116Bis de les normes subsidiàries vigents).
Atès acord D'APROVACIÓ PROVISIONAL adoptat per aquest ajuntament ple en
sessió de data 9/01/2019,
Atès acord d'APROVACIÓ DEFINITIVA, adoptat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de data 15 de març de 2019,
Als efectes de DONAR COMPTE DE LA CONCLUSIÓ de l'expedient de referència i
ASSABENTAT a la Corporació Municipal,
-ES DÓNA COMPTE de l'acord d'APROVACIÓ DEFINITIVA i text íntegre definitiu
de l'art. 116bis de les NN.SS.
-CONCRETAR que donat que aquesta modificació substitueix en contingut l'aprovada
l'any 1999 (exp. 1999/363) aquesta última quedarà sense efecte un cop sigui vigent la
nova modificació.
-FER CONSTAR que l'executivitat de la modificació aprovada no serà efectiva fins a la
publicació de l'acord i les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
TEXT ÍNTEGRE:
""ARTICLE...........116Bis
REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL NO URBANITZABLE. REGULACIÓ DE LES
CONDICIONS D’ÚS, I EDIFICABILITAT DE LES ZONES D’ESPECIAL
PROTECCIÓ. CLAU E.P.
----1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS
Reserva d’una zona o zones d’especial protecció grafiades en el plànol d’ordenació del
Terme Municipal E: 1/1.000 i que són:
a.- “Els Sots i Peixera” al costat del riu Segrei fins al riu i fins al final del Terme
Municipal de Vallfogona de Balaguer. S’adjunta plànol amb el límit aproximat.
b.- “Les Banquetes de la Segla segona principal del Canal d’Urgell” al seu pas per
dintre del terme municipal.
Amb motiu de les seves rellevants característiques que mereixen la consideració
d’interès paisatgístic i a les quals s’atorga un ordenament específic.
----2.-REGIM JURÍDIC
El sòl qualificat d’Especial Protecció “ E.P.” El sòl qualificat d’Especial Protecció “
E.P.” li és d’aplicació l’article 32 i 47.9 de la llei 3/2012, de 28 de febrer , de
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modificació del text refós de la llei d'Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
del 3 d'agost.
----3.-CONDICIONS D’ORDENACIÓ
S'elimina la tramitació del Pla especial urbanístic per fixar les condicions d'ordenació i
s'estableixen els següents paràmetres urbanístics.
a.-“ Els Sots i Peixera” (Costat marge esquerre del riu Segre)
Àmbit de sòl qualificat dintre de sòl de protecció especial PEIN i/o Xarxa Natura
2000. Queda regulat amb aquesta normativa.
En aquesta zona no s’admet cap edificació.
b.- “Les Banquetes de la segla segona principal del Canal d’Urgell”
1. -s'admeten únicament les edificacions vinculada al servei que presta la segla
segona principal.
2 -En el cas de la implantació o reforma d'infraestructures lineals (carreteres,
ferrocarril,...), que afectin l'àmbit i suposin l’aparició d’una barrera física, caldrà:
Mantenir la qualificació de sistema viari i sistema ferroviari actuals en aquells trams
coincidents amb els dominis públics corresponents. La franja de protecció de clau EP
no podrà ocupar terrenys del domini públic d'aquestes infraestructures més enllà del
propi canal, on podrà establir-se una doble qualificació. Alhora, el grau de protecció
ha de permetre les operacions de conservació i manteniment d'aquestes
infraestructures.
Mantenir la permeabilitat del corredor biològic i garantir la continuïtat dels passos de
vianants, cavalls i bicicletes, segons condicions tècniques del titular de la xarxa
hidràulica.
3 -Caldrà plantar espècies de la zona amb una densitat adequada en els llocs on
s'executin terraplens, desmuntatges, escombraries o superfícies ocupades pel parc de
maquinària, segons condicions del titular de la xarxa hidràulica.
S'Han d'incorporar colors terrosos i plantes autòctones i mantenir la topografia
actual. a més, els materials d'acabat dels camins seran naturals i no podran disminuir
de manera significativa la permeabilitat del sòl.
4 Caldrà mantenir l'entorn en bon estat, lliure d'aplecs de materials, runes, brossa i
altres elements aliens a la segona segla.
Serà d'aplicació l’article 113 de les NN.SS. sobre regulació del règim jurídic del sôl i
condicions d'ús del sistema viari, en relació a les distàncies mínimes de les edificacions
respecte de l'eix dels camins i l’ordenança municipal 37 Reguladora del règim jurídic
dels camins municipals.""
LA CORPORACIÓ MUNICIPAL ES DÓNA PER ASSABENTADA.
9è- CERTIFICACIÓ NÙM. 1: OBRA ROTONDA AL CAMÍ CARRETERA DE
MOLLERUSSA -ZONA TORRE TANTULL. ÍNDEX OBRES 2018/8.
Per l’Alcaldia, atesa adjudicació sessió Ajuntament Ple de data 26/06/2018, obra
ROTONDA AL CAMÍ CARRETERA DE MOLLERUSSA -ZONA TORRE
TANTULL, procediment obert simplificat /art. 159 i concordants de la LCSP,
convocatòria aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió de data 9/05/2018, i cursada en
format electrònic en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA de l'AOC i
Perfil del Contractant.
Atès projecte tècnic redactat als efectes pel tècnic arquitecte col·legiat Sr. SANTIAGO
ROCASPANA BARÓ,
Atès finançament de l'obra per part de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA CONVOCATÒRIA PLA EXTRAORDINARI D'INVERSIONS LOCALS (PLA DE
REFORÇ MUNICIPAL) ANUALITATS 2017/2018, amb un pressupost d'execució per
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contracta segons projecte tècnic de 91.890,00 €, i finançament -subvenció destinada en
la convocatòria per al municipi de Vallfogona: 85.111,69 €.
1r. -ADJUDICAR el contracte d’obra “CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA AL
CAMÍ CARRETERA DE MOLLERUSSA -ZONA TORRE TANTULL. ÍNDEX
OBRES 2018/8."a l'empresa de construcció VOLTES CONNECTA S.L.U., amb CIF B25583881 segons proposta presentada als efectes, ref. registre entrades 858/2018, per
import de 70.153,01 €, i IVA de 14.732,13 €, subjecta al Plec de Clàusules
Administratives i projecte tècnic corresponent.
VISTA CERTIFICACIÓ núm. 1, redactada pel tècnic director d'obra Sr. JOSEP
CASES ROCA, i que importa la quantitat de 74.811,46 € IVA inclòs, trobada conforme
i ajustada a l'obra realitzada així com millores proposades.
ES PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL l'adopció del següent acord:
1r.-APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1, OBRA: ROTONDA AL CAMÍ
CARRETERA DE MOLLERUSSA -ZONA TORRE TANTULL. ÍNDEX OBRES
2018/8 executada segons el corresponent contracte i plec de condicions, adjudicatària
l'empresa de construcció VOLTES CONNECTA S.L.U., amb CIF B-25583881
TOTAL CERTIFICACIÓ NÚM. 1: 74.811,46 € IVA inclòs
Despesa amb càrrec a la partida pressupostària oberta als efectes/2018/092.450.
2n. FACULTAR A L'ALCALDIA perquè signi quants documents siguin necessaris en
relació amb el present acord.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
10è.- PROPOSTA DE DONAR NOM A LA SALA SOCIAL POLIESPORTIVA i
ZONA ESPORTIVA DE VALLFOGONA.
Per l'Alcaldia, atesa proposta presentada a aquest Ajuntament per part de socis i
simpatitzants de l'ANC local, ref. reg. entrades 1524/2018
Atesa la situació en què es troba la nostra veïna Meritxell Serret,
Atès el significat a nivell de país del dia 1 d'Octubre de 2017.
Per part de l'equip de Govern Municipal es proposa a la Corporació Municipal, els
següents acords:
_DONAR NOM a l'edifici d'equipament municipal sala social poliesportiva, situada al
Ptge. Escoles s/n, amb el nom de MERITXELL SERRET.
_DONAR NOM a la zona d'equipaments municipals, zona esportiva municipal situada
al C/ Bellcaire núm. 37, 1r d'Octubre.
Donada la paraula als Srs. Regidors:
El Sr. Piqué, del PP, fa constar la seva opinió respecte de la proposta presentada:
MANIFESTA que sense tenir rés en contra de MERITELL SERRET, no comparteix la
proposta de donar-li el seu nom al poliesportiu, primer perquè entén que si es troba en
una situació excepcional, n'era coneixedora de les conseqüències de la seva posició i
actes polítics en tot moment. Que és cert que és rellevant el fet que hagi arribat a
Consellera d'Agricultura, però tampoc ha fet cap actuació bona o determinada pel poble;
i ha molta altra gent que potser en el seu dia a dia ordinari fan molt més i més merescut.
Sap greu que ho vinculeu, la proposta de nom al poliesportiu, ho vinculeu a l'1
d'octubre.
Per la Sra. Alcaldessa, es fa constar que la proposta de la Meritxell Serret, és com a
veïna, Regidora de l'Ajuntament uns anys, i que ha arribat i portat el nom de Vallfogona
fins a les més altes instàncies: Consellera d'Agricultura del Govern de la Generalitat, i
que ha treballat per al territori i per tothom.
En aquest sentit es manifesten els Regidors Sr. Arnau i Xavier Castellana, recolzant la
proposta a la persona, no vinculant-ho a l'1 d'octubre.
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Pel Sr. Piqué es pregunta, hi ha sol.licituds d'autorització per penjar cartells als llocs
públics?
Per la Sra. Alcaldessa es contesta que aquesta pregunta no té res a veure amb el punt
que es debat.
El Sr. Piqué contesta que sí té res a veure, té a veure amb la democràcia, té a veure amb
posar el nom d'1 d'octubre a la zona esportiva, els espais públics són de tot el poble.
Desprès de l'1 d'octubre, en Ple posterior aprovada moció de l'AMI, en què es
manifestava que l'1 d'octubre va ser a iniciativa popular. Recorda que ell ho va rebatre.
De què va ser exemple l'1 d'octubre? no va ser democràtic, com va anar..., com es va
votar...
Per la Sra. Alcaldessa, es contesta al Sr. Piqué que el que no es pot negar, es pensi com
es pensi, és que l'1 d'octubre va significar un abans i un desprès per al país.
Pel Sr. Piqué es pregunta: en demaneu o en repartiu de democràcia? respecte de les
pancartes del balcó.
A Vallfogona no en fa falta de democràcia, hi ha casos suficients de persones que amb
les seves actuacions ho han demostrat, nomenant fets de la Regidora Sra. Sabanés i el
Sr. Llorenç Pijuan. En contrari, la gestió de la Xopera adjudicada sense fer subhasta.
Que no hi té res en contra, només que ho posa de manifest.
Per la Sra. ALCALDESSA es contesta que la Xopera es va cedir, mitjançant conveni, a
canvi de pagament dels treballs que s'hi van fer. Que és conegut per tothom.
El Sr. Piqué manifesta que consti en Acta que no hi ha mèrits suficients per posar el
nom de Meritxell Serret, perquè treballi fora.
Per la Sra. Alcaldessa es reitera la seva resposta, és com a filla i veïna del municipi,
Regidora, Consellera d'Agricultura del Govern de la Generalitat, i que ha treballat per al
territori i per tothom.
Posada a votació l’anterior proposta d'acord, és el seu resultat.
Vots a favor: 6 vots (Sr. Castellana, Sr. Borda, Sra. Sarret, Sr. Gregori i Sr. Galitó).
Vots en contra: 1 vot (Sr. Piqué).
S'APROVA L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
11è.- PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU ESPAI DE SERVEIS QUE
INCLOURÀ: EDIFICI (A) DESTINAT A CONSULTORI MÈDIC LOCAL I UN
ALTRE EDIFICI (B) DESTINAT A SALA DE VETLLA a ubicar C/ Major 87 i
89 del nucli de Vallfogona.
Per la Sra. Alcaldessa es fa explicació de com ha sorgit la proposta de creació d'un espai
de serveis en l'indret de les finques urbanes núms. 87 i 89 del C/ Major de Vallfogona,
proposta que inclouria els dos edificis A i B, EDIFICI (A) DESTINAT A
CONSULTORI MÈDIC LOCAL I UN ALTRE EDIFICI (B) DESTINAT A SALA DE
VETLLA,
Fent-se constar en primer lloc, i als efectes de disposar d'un carrer més ampli i alhora
recollir la proposta d'espai de serveis, els passos i contactes per tal de poder adquirir, en
principi l'immoble del C/ Major 85, i desprès l'immoble de la Plaça del Roser 19, no
havent estat possible per la negativa dels propietaris.
Serveis que des de la seva creació es venen dispensant en equipaments que no són de
propietat municipal i tenen les seves limitacions així com el fet de pagament d'un
lloguer dels mateixos.
Atès que per part de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA, hi ha línia de subvencions que
sembla que podrien recollir la proposta i finançar d'una forma força convenient la
construcció dels edificis que es proposen,
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Així com el fet que per part dels serveis tècnics de la Diputació de Lleida es facilita la
gestió i al seu càrrec la redacció del corresponent projecte, mitjançant concurs de com a
mínim a tres equips d'arquitectura,
PROPOSA A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
SOL·LICITAR DELS SERVEIS TÈCNICS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA la
redacció del corresponent projecte tècnic que inclourà els dos edificis A i B, (A)
DESTINAT A CONSULTORI MÈDIC LOCAL I UN ALTRE EDIFICI (B)
DESTINAT A SALA DE VETLLA, a ubicar en l'espai municipal C/ Major 87 i 89, del
nucli de Vallfogona.
FACULTAR en l'Alcaldia la signatura de quants documents siguin necessaris en relació
amb el present acord.
S'APROVA PER UNANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA D'ACORD.
12è.- ELECCIONS GENERALS/CONGRÈS I SENAT/DIA 28 D'ABRIL DE 2019.
NOMENAMENT MEMBRES MESAS ELECTORALS.
Atès el que és disposat, convocades eleccions generals/CONFGRÉS I SENAT/ per al
proper dia 28 d'abril,
En termini i forma ES PROPOSA EL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES
MESAS ELECTGORALS DEL MUNICIPI,
Atès programa OCE/CONOCE, i sorteig electrònic efectuat als efectes,
ES FAN ELS NOMENAMENTS WSEGÜENTS:
-MESA A /Vallfogona
President titular: Lorenzo Albareda Om
Vocal 1r: Cristina Rúbies Abat
Vocal 2n: Dídac Borda Cucó
-MESA A /Vallfogona
President titular: Lorenzo Albareda Om
Vocal 1r: Cristina Rúbies Abat
Vocal 2n: Dídac Borda Cucó
-MESA B / La Ràpita
President titular: Antoni Reixachs Clarisó
Vocal 1r: Jose M. Jimenez Alcàzar
Vocal 2n: Susana Gimenez Aguilar
-MESA C /l'Hostal Nou i la Codosa
President titular: M. Teresa Jové Ramos
Vocal 1r: Antonio Carretero Domingo
Vocal 2n: Marina Solé Suarez
Suplents 2 de cada titular, segons annexes 1,2,3.
Procedir així mateix en termini i forma a INFORMAR a la Junta Electoral de zona i
notificació als/les nomenats.
S'APROVA PER UANIMITAT L'ANTERIOR PROPOSTA DE NOMENAMENTS.
13e.- PRECS I PREGUNTES.
Per l'Alcaldia s'obre el torn de precs i preguntes.
Pel Sr. Piqué, del PP, es fa els següents comentaris:
--En primer lloc, en relació a l'aparcament de cotxes, fa constar que fa uns anys va
presentar un escrit respecte el perill que suposa a l'aparcament de cotxes a les
cantonades, advertint a l'Ajuntament de la seva responsabilitat.
Durant aquesta legislatura s'han pintat les cantonades, però la gent aparca malament
igualment.
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Amb aquest comentari fa palesa, una altra vegada, la responsabilitat de l'Ajuntament
sobre aquest tema cantonades, així com la necessitat de deixar un espai lliure vora els
passos zebra, perquè tampoc es veu els vehicles que circulen. Si passa alguna cosa
demanaré responsabilitats a l'Ajuntament.
Per la Sra. Alcaldessa i regidors es contesta que aquest Ajuntament, per bé que ha
procedit en l'obertura d'espais per aparcar, senyalitzar zones de no aparcament i pintat
cantonades, ....la gent, alguns no ho respecten, tal i com en el tema gossos, illes i deixar
malament les escombraries...i més.
L'Ajuntament té signat el CONVENI amb els Mossos d'Esquadra, però no poden venir
cada dia. És qüestió de civisme.
Pel Sr. Piqué es demana més EFECTIVITAT per part dels Mossos, que l'Ajuntament ha
de fer complir.
--En segon lloc, manifesta:
Que és Regidor a l'Ajuntament des de l'any 2003, "no vull fer balanç, només un petit
agraïment":
Al PP del municipi per haver-me deixat tenir l'honor de representar al poble.
Als votants del PP pels seus vots, i demanar disculpes si algú s'ha sentit ofès per les
opinions o actuacions, no era la intenció.
I per últim, disculpes al PP de Vallfogona, per no haver estat capaços de formar llista
per a les properes eleccions del dia 26 de maig.
Moltes gràcies a tots.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 2,30 hores, de tot el que
com a Secretària, certifico.
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